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Rapport om samlad strålsäkerhetsvärdering för OKG Aktiebolag har beslutats av 
generaldirektören Nina Cromnier. Inspektören Pasi Westerholm har varit föredragande. I 
den slutliga handläggningen har också utredaren Francesco Cadinu och 
avdelningscheferna Michael Knochenhauer, Ove Nilsson och Johan Friberg samt 
enhetschefen Leif Karlsson deltagit. 
 

Rapport om samlad strålsäkerhetsvärdering 2021 
för OKG Aktiebolag 
Sammanfattning 
Denna rapport innehåller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) årliga samlade värdering av 
strålsäkerheten vid OKG Aktiebolag (OKG). SSM bedömer sammantaget att OKG har 
god kontroll över anläggningen och dess utveckling och konstaterar att O3 (Oskarshamn 
3) fortsatt har präglats av stabil drift under perioden men att det finns utmaningar kopplat 
till det fysiska skyddet. Nedmontering och rivning för O1 (Oskarshamn 1) och O2 
(Oskarshamn 2) fortgår och har gått in en fas med omfattande arbeten. Avseende 
verksamheten bedömer SSM att det finns utmaningar kopplade till avfallshantering, 
friklassning samt kompetens och bemanning inom ett antal områden. OKG har däremot ett 
ledningssystem som i stort leder och styr verksamheten på ett väl fungerande sätt och en 
väl fungerande säkerhetsledning. SSM gör därmed den samlade bedömningen att 
strålsäkerheten vid OKG är tillfredsställande vilket är samma bedömning som föregående 
år. 

För att ytterligare stärka strålsäkerheten i anläggningen kan OKG: 
• Ha fortsatt fokus på det fysiska skyddet, och säkerställa att återstående åtgärder 

som krävs för full kravuppfyllnad genomförs i enlighet med plan. 
• Stärka rutinerna vid utbyte av gammal eller obsolet utrustning där den 

ursprungliga funktionen bibehålls för att undvika negativ påverkan på 
anläggningen. 

För att ytterligare stärka strålsäkerheten i verksamheten kan OKG: 
• Ta ett helhetsgrepp kring verksamheten för friklassning och avfallshantering, 

inom rimlig tid vidta nödvändiga åtgärder och följa upp att dessa får avsedd 
effekt. 

• Säkra resurser, kompetens och bemanning långsiktigt inom viktiga områden i 
verksamheten. 
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